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THE 24TH IAJGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON JEWISH GENEALOGY 
RENAISSANCE JERUSALEM HOTEL, JULY 4-9, 2004 

Hosted by the Israel Genealogical Society 
 

  REGISTRATION FORMטופס הרשמה
 נא למלא את כל הפרטים בשפה האנגלית באותיות גדולות

 jgen2004@ortra.com :דואר אלקטרוני; 03 – 6384455: פקס; 03 – 6384444: טלפון; 61092 תל אביב, 9352. ד.ת, מ"ארטרא בע

*Title תואר  Mr.     Mrs.     Ms.     Miss     Dr.     Prof.     Rabbi     Adv. 

*Given Name שם פרטי______________Middle Initial _______ *Surname שם משפחה _________________ 

ID#   ז.מספר ת. ___________________________________________________________________________________________  

 Badge Name שם על התג __________________________________________________________________ 

*Address כתובת למשלוח דואר ________________________________________________________________ 

*City ישוב __________________________________________ *ZIP/Postal Code מיקוד _______________ 

*Country ארץ ___________________________________________________________________________ 

*Telephone טלפון __________________Mobile phone נייד__________________ Fax ____________________ פקס  

*Email דואר אלקטרוני ______________________________________________________________________ 

 Website ______________________________________________________________________________ 
 

REGISTRATION FEES    דמי השתתפות 
 

Item סוג הרשמה  
Early Registration 
 הרשמה מוקדמת

until April 30, 2004 

Late Registration 
 הרשמה מאוחרת

 from May 1, 2004 

 משתתפים' מס
Quantity 

Individual, Full-Week Registration 
 לא מתאים 950 ₪  800 ₪  הרשמה מלאה , יחיד

Individual and a Spouse, Full-Week Registration   
 לא מתאים 1400 ₪  1200 ₪  הרשמה מלאה, זוג

Individual, Daily Registration:  
 השתתפות יומית, יחיד

 Sun. ראשון    Mon. שני      Tue.  שלישי 
 Wed. רביעי   Thu. חמישי   Fri.   שישי 

 לא מתאים 350 ₪  295 ₪ 

Speaker, Full-Week Registration:  
 לא מתאים 950 ₪  600 ₪  הרשמה מלאה, מרצה

Speaker, Daily Registration: 
  השתתפות יומית,מרצה

 Sun. ראשון    Mon. שני      Tue.  שלישי 
 Wed. רביעי   Thu. חמישי   Fri.   שישי 

 לא מתאים 350 ₪  275 ₪ 

Extra Ticket (s) for Get-Together Cocktail  
on Sunday, July 4, 2004 

  ביולי4, קבלת פנים ביום ראשוןכרטיסים נוספים ל
 ₪ 130  ₪ 130 #____ 

Special Evening at Yad Vashem 
on Monday, July 5, 2004 

  ביולי5, יום שני, "יד ושם"ערב מיוחד ב
 ₪ 95  ₪ 95 #____ 

Break the Fast Supper (17 Tamuz) 
on Tuesday, July 6, 2004  

  ביולי6, שלישייום , )ז בתמוז"י(ארוחת ערב קלה 
 ₪ 130  ₪ 130 #____ 

Banquet on Thursday, July 8, 2004  
  ביולי8, יום חמישי, ארוחת ערב חגיגית

Menu Choice:   תפריט  
 Fish דגים    Chicken עוף    Veg. צמחוני 

 ₪ 255  ₪ 255 #____ 
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Important note! 
This section is relevant only if “Individual and a Spouse, Full-Week Registration” was selected! 

In any other case separate registration forms are required! 
 !בכל מקרה אחר יש למלא טפסי הרשמה נפרדים". הרשמה מלאה, זוג"במידה ונבחר סוג הרשמה רק יש למלא חלק זה 

 My spouse/partner plans to participate in the conference. בן זוגי מתכנן להשתתף בכינוס/ בת  

*Title תואר  Mr.     Mrs.     Ms.     Miss     Dr.     Prof.     Rabbi     Adv. 
*Given Name  שם פרטי_______________Middle Initial ______*Surname שם משפחה _________________ 
 Badge Name שם על התג __________________________________________________________________ 
 

 
SIG GATHERINGS מפגשי קבוצות דיון מיוחדות    

 
 SPECIAL INTEREST GROUP (SIG) NAME  REGISTRATION RATES מס '

 משתתפים
1. Anglo-Jewish SIG Meeting ללא תשלום #____ 
2. Belarus SIG Luncheon                                                135  ארוחה-בלרוס ₪ #____ 
3. Belarus SIG Meeting                                                   ללא תשלום  פגישה-בלרוס #____ 
4. Bialystok "BialyGen" SIG Meeting                    ללא תשלום  פגישה-ביאליסטוק #____ 
5. BOF Belchatow, Poland Meeting                 םללא תשלו  פגישה-פולין , בלכטוב #____ 
6. BOF Kolbuszowa Region Research Group Meeting ללא תשלום #____ 
7. BOF Kopcheve (Kapciamiestis), Lithuania Meeting ללא תשלום #____ 
8. BOF Kremenets Shtetl Co-op Meeting  ללא תשלום #____ 
9. BOF Pinsk Meeting                                                     ללא תשלום  פגישה-פינס ק #____ 
10. BOF Posen, Prussia Meeting                          ללא תשלום  פגישה-פרוסיה ,פוזנן #____ 
11. BOF Suchostaw Region Research Group Meeting 

  פגישה-וב 'קבוצת מחקר איזור סוחצ
 ____# ללא תשלום

12. BOF Suwalk – Lomza Meeting                  ללא תשלום פגישה- לומזה –סוואלק #____ 
13. BOF Zamosc Kaffeklatsch                                           65 קפה-' זמושץ ₪  #____ 
14. BOF Zamosc Meeting                                               פגישה -' זמושץ  ____# םללא תשלו
15.  BOF Zdunska-Wola Kaffeklatsch                   65  קפה–זדונסקה וולה ₪  #____ 
16. Bohmor SIG Kaffeklatsch                           65  קפה– מורביה –בוהמיה ₪  #____ 
17. Bohmor SIG Meeting                                הפגיש - מורביה –בוהמיה  ____# ללא תשלום
18. Czestochowa-Radomsko Area Research Group Meeting 

 פגישה - רדום -נסטוחובה'קבוצת מחקר צ
 ____# ללא תשלום

19. German SIG Luncheon                                             135  ארוחה-גרמניה ₪ #____ 
20. Gesher Galicia SIG 11th Anniversary Luncheon  

  ארוחה- שנים לפעילותה 11 הקבוצה מציינת -" גשר גליציה"
135 ₪ #____ 

21. Gesher Galicia SIG Meeting                         "פגישה -" גשר גליציה  ____# ללא תשלום 
22. Hungary SIG Luncheon                                          135  ארוחה-הונגריה ₪ #____ 
23. Hungary SIG Meeting                                             פגישה -הונגריה  ____# ללא תשלום 
24. JRI-Poland SIG Luncheon  135 ₪ #____ 
25. Kielce-Radom SIG Meeting                   ללא תשלום  פגישה- ראדום –אזור קילץ #____ 
26. LARG (The Lodz Area Research Group) Meeting 

 פגישה -' קבוצת מחקר איזור לודז
 ____# ללא תשלום

27. Latvia SIG Luncheon                                               135  ארוחה-לאטביה ₪ #____ 
28. Latvia SIG Meeting                                                 פגישה -ה לאטבי  ____# ללא תשלום 
29. Litvak SIG Kaffeklatsch                                                  65  קפה–ליטא ₪  #____ 
30. Litvak SIG Meeting                                                       פגישה -ליטא  ____# ללא תשלום
31. Rokiskis & Kupiskis SIG Meeting ללא תשלום #____ 
32.  Sefard SIG Meeting                                                 ללא תשלום  פגישה-ספרדים #____ 
33. South Africa SIG Luncheon                           135  ארוחה-דרום אפריקה ₪ #____ 
34. Ukraine SIG Luncheon                                         135  ארוחה-אוקראינה ₪ #____ 
35. Ukraine SIG Meeting                                            ללא תשלום  פגישה-אוקראינה #____ 
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ADDITIONAL COPIES OF THE CONFERENCE MATERIAL 

  נוספים של חומר הכינוסעותקים
 

 ITEM PRICE כמות 
1.  Additional copy of Syllabus   160 ₪ העתק נוסף של ספר תקצירים #____ 
2.  Full Conference Proceedings                         265 ₪ ספר המאמרים #____ 
3.  Additional copy of Conference CD  

 העתק נוסף של תקליטור הכינוס
₪ 55 #____ 

4.  Additional copy of IGS Projects CD 
 העתק נוסף של התקליטור המיוחד

₪ 105 #____ 

5.  Conference Souvenir Mug                    35 ₪ ספל הכינוס למזכרת #____ 
 
 

FAMILY FINDER      חיפוש משפחה 
Enter up to 6 (six) surnames you are researching and their associated towns and countries. The first four entries will 
appear on your badge and all six in the Conference Family Finder. When possible, enter towns using their modern 
contemporary name, as they appear in "Where Once We Walked" or JewishGen's ShtetlSeeker. 

א ת  שמ ו ת   ה מקומ ו ת  ר צ ו י   .   של   ה כ ינ וס FFכ ל   השמו ת   י ו פ י עו   י חד  ב דפ י   .   נ יםעל  ג ב י   תג   השם  י ו פ יע ו  רק  א רבעת  השמ ו ת   הראשו
 . א ו  מ ה אתר  המ צ ו י ן   ב כ י ת וב  ב אנגל י ת )  נמצא  בספר יה   ב ירושל ים   ו ב ת ל  אב י ב(  Where Once We Walkedלקחת  מ ת וך  ה ספר  

 
Self   
שם משפחה   Surname  משתתף  Town    עיר, עיירה, כפר  Country   ארץ 

 1.      
 2.      
 3.      
 4.      
 5.      
 6.      

 
Spouse 

שם משפחה   Surname  בן זוג /בת   Town    עיר, עיירה, כפר  Country   ארץ 

 1      
 2      
 3      
 4      
 5      
 6      

 
PAYMENT   תשלום 

 .מ"עבור ארטרא בע₪ ______________ ב תשלום על סך של "מצ
 Bank Draft #   מספרהמחאה ____________________________________________________________  

 Please charge my      אבקש  לחיי ב   כ רטיס אשראי  מסו ג 
     MasterCard/EuroCard  יו רוקא רד/מאסט רקאר ד   Visa  ויזה  American Express   אמר יקן אק ספרס  Diners  דינר ס 

     Card #  כרטיס. מס ___________________________________Expiry date   תוקף _________________________  

      Credit card owner:  שם בעל הכרטיס _____________________________________________________________  
 

Signature  חתימה ____________________________  Date  תאריך ________________________  
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THE 24TH IAJGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON JEWISH GENEALOGY 
RENAISSANCE JERUSALEM HOTEL, JULY 4-9, 2004 

Hosted by the Israel Genealogical Society 
 

IGS QUESTIONAIRE     מידע נלווה  
 

ARCHIVES & RESOURCES  נוסביקור בארכיונים בימי הכי  
1. Which archives in Jerusalem are you interested in visiting?                   ים הינך מעוניין לבקר/באיזה ארכיון?  

 Yad Vashem  יד ושם 
 Central Zionist Archives (CZA)  הארכיון הציוני המרכזי 
 Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP)    הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 
 Jewish National & University Library (JNUL)  הספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בגעת רם 

 
 

VOLUNTEER INFORMATION  מתנדבים 
2. Please indicate if you are willing to volunteer for any of these activities during the conference: 

 : מעוניין  ל התנדב   במ ה לך  שבוע  ה כינ וס/   אנא ציין  באיזה  תחום  הינך   מוכ ן  
 Translation  תרגום    Languages: שפות __________________________________________________ 
 Resource Room  חדר משאבים 
 Archives  ארכיונים 
 General Help / Hospitality Desk   דלפק אירוח במלון/ אירוח כללי/ עזרה כללית  
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THE 24TH IAJGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON JEWISH GENEALOGY 
RENAISSANCE JERUSALEM HOTEL, JULY 4-9, 2004 

Hosted by the Israel Genealogical Society 
 

TOURIST SERVICES FORM     שירותי תיירותתטופס הזמנ  
 : נא למלא ולשלוח אל

 jgen2004@ortra.com :דואר אלקטרוני; 03 – 6384455: פקס; 03 – 6384444: טלפון; 61092תל אביב , 9352. ד.ת, מ"ארטרא בע

*Title תואר  Mr.     Mrs.     Ms.     Miss     Dr.     Prof.     Rabbi     Adv. 

*Given Name שם פרטי______________Middle Initial _______ *Surname שם משפחה _________________ 

ID#   ז.מספר ת. ___________________________________________________________________________________________  

 Badge Name שם על התג __________________________________________________________________ 

*Address כתובת למשלוח דואר ________________________________________________________________ 

*City ישוב __________________________________________ *ZIP/Postal Code מיקוד _______________ 

*Country ארץ ___________________________________________________________________________ 

*Telephone טלפון __________________Mobile phone נייד__________________ Fax ____________________ פקס  

*Email דואר אלקטרוני ______________________________________________________________________ 

 Website ______________________________________________________________________________ 

DAILY ACCOMMODATION RATES     לינה 
Dates:  From מתאריך____________ To:  עד תאריך _____________Total number of nights:  כ לילות"סה _______ 

  מחיר ללילה לאדם  בקשות מיוחדות
 חדר לא  מע שנים  

 
 חיבור  לאינ ט רנ ט  

 * למב וגר  בחדר ז וגי ₪ 255 

 למב וגר  בחדר  ליחי ד ₪ 435 

 ___X 160 ₪ ל ילד  בחדר הור ים 
 ___X 185 ₪  י לדים2מי נימום (ל ילד  בחדר נפרד  ( 

 אגף ר נסנס 
 )י וא גף הכינ וסבניין  מר כז (

 חדר לא  מע שנים  
 

 * למב וגר  בחדר ז וגי ₪ 215 

 למב וגר  בחדר  ליחי ד ₪ 370 

  ___X 135 ₪ ל ילד  בחדר הור ים 
 ___X 170 ₪  י לדים2מי נימום (ל ילד  בחדר נפרד  ( 

 אגף ר ויא ל 

אלו . ה הם מעונינים ללון/ם את שם האדם איתומשתתפים המעוניינים ללון בחדר אחד מתבקשים לשלוח את טפסי ההרשמה יחד ולציין על גבי הטפסי* 
 . דרך אתר הכינוסJerusalem 2004 Discussion Forum –המחפשים שותפים יכולים לשלוח הודעה ב 

 _______________________________________________________________________________: הערות
OPTIONAL TOUR     בחירה (2004, ביולי 13 – 11, סיור גניאלוגי(   

  לא דם  בחדר ל יח י ד ₪ 1970  לא דם בח דר ז וגי          ₪  1600  :    נא להזמין. אני מעוניין להשתתף בסיור הגניאלוגי 
 

PAYMENT   תשלום 
 .מ"עבור ארטרא בע₪ ______________ ב תשלום על סך של "מצ

 Bank Draft #  המחאה מספר _____________________________________________________________________  

 Please charge my     לחי יב  כ רט יס  אשר אי מס וג אבקש  
     MasterCard/EuroCard  יו רוקא רד/מאסט רקאר ד   Visa  ויזה  American Express   אמר יקן אק ספרס  Diners  דינר ס 

     Card #  כרטיס. מס ___________________________________Expiry date   תוקף _________________________  

      Credit card owner:  שם בעל הכרטיס _____________________________________________________________  
 

Signature  חתימה _________________________________ Date  תאריך ____________________________  


